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RADA MĚSTA ŽIDLOCHOVICE 

Zápis č.: 71 

Dne: 16. února 2018 

 
RM bere na vědomí: 

kontrolu plnění usnesení platných k 16. 2. 2018. 

 
71/1.1 RM rozhodla: 

posunout termíny plnění usnesení dle textu. 
 

71/3.1.1 RM doporučuje: 
ZM, aby rozhodlo přijmout od xx,  jako dar do svého vlastnictví, ½ pozemku p. č. 1687 zapsaného v katastru 

nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na LV č. 1406.  

Jedná se o pozemek v trati  Podsedky. 
 

71/3.2.1 RM doporučuje: 
ZM, aby rozhodlo koupit od xx,  do svého vlastnictví pozemky p. č. 416/2 a 418/2 o výměře 497 m2, 

pozemky jsou  zapsané v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na LV č. 2250, za stanovenou 

kupní cenu 49 700,- Kč/m2 vč. DPH. 
 

71/3.3.1 RM doporučuje: 
ZM koupit pozemky p. č. 2618  a 2619 v k. ú. Židlochovice o celkové výměře 1490 m2, které jsou zapsány na 

LV č. 937 do svého výlučného vlastnictví od xx, za stanovenou kupní cenu 20.000,- Kč. 
 

71/3.3.2 RM doporučuje: 

ZM koupit pozemky p. č. 2317/4, 2339/2, 2339/15, 2342/1, 2531/1, 2531/2, 2531/3, 2541/2, 2542/2, 
2543/2, 2544/2, 2545, 2547/1 a 2547/2 v k .ú. Židlochovice o celkové výměře 13 768 m2, které jsou zapsány 

na LV č. 967 do svého výlučného vlastnictví od xx, za stanovenou kupní cenu 135.000,- Kč. 
 

71/3.3.3 RM doporučuje: 

ZM koupit pozemek p. č. 1767/8 v k. ú. Židlochovice o celkové výměře 3921 m2, který je zapsán na LV č. 
1848 do svého výlučného vlastnictví xx, za stanovenou kupní cenu 100.000,- Kč. 

 
71/3.3.4 RM doporučuje: 

ZM koupit část pozemku p. č. 1449 v k. ú. Židlochovice o výměře cca 1350 m2, který je zapsán na LV č. 479 

do svého výlučného vlastnictví od xx, za stanovenou kupní cenu 30.000,- Kč. Přesnou výměru určí 
geometrický plán.  

 
71/3.3.5 RM rozhodla: 

nedoporučit ZM koupit pozemky p. č. 2644  a 2645 v k. ú. Židlochovice o celkové výměře 2207 m2, které 
jsou zapsány na LV č. 1442 do svého výlučného vlastnictví xx, za požadovanou kupní cenu 100 000,- Kč. 

 

71/3.4.1 RM rozhodla: 
zadání návrhu na změnu č. I územního plánu Židlochovice nedoplnit o další lokalitu, konkrétně o změnu 

využití pozemků č. 444 a 446.  
 

71/3.4.2 RM ukládá: 

projednat návrh na změnu územního plánu v technické komisi. 
   

71/4.1.1 RM rozhodla: 
neuzavřít smlouvu o pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 32 na ul. Strejcův sbor v Židlochovicích, a 

to sklepů o výměře 128,40 m2.   
 

71/4.2.1 RM rozhodla: 

uzavřít  smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s firmou E.ON Česká republika, a.s. 
F.A.Gerstnera  2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400, na umístění  distribuční soustavy – 

kabelové vedení VN a NN vč. spojek, přípojková a rozpojovací skříň, uzemnění, na parc. č. 1108/1, 1104, 
1094, 1096, 1097/1, 1019/2, 1031, 1059/1, 2811 v k.ú. Židlochovice zapsaných na LV č. 1. 
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a) dle pravidel města Židlochovice a ceníku úhrad za zřízení VB na nemovitostech ve vlastnictví města 

Židlochovice je předpokládaná cena 56.400,- Kč bez DPH.  

b) dle návrhu firmy E.ON má být zřízeno VB za jednorázovou úplatu ve výši 121.000,- bez DPH 
Jedná se o akci: „Židlochovice, (sídl. Družba), obnova kNN“. 

Ceny a délka uzemnění bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni bude uzavřena Smlouva o 

budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni.  

 
71/5.1.1 RM rozhodla: 

předložit ZM ke schválení dotační program pro poskytnutí a použití finančních prostředků z Programu na 
rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí ve městě Židlochovice.  

 

71/5.2.1 RM schvaluje: 
rozpočtové opatření č. 2  rozpočtu  r. 2018. 

 
71/5.3.1 RM schvaluje: 

dohodu o uznání závazku xx, se splátkovým kalendářem s 16 měsíčními splátkami ve výši 4 175,- Kč a 
poslední splátkou ve výši 4 117,- Kč.  

 

71/6.1.1 RM schvaluje: 
připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na budovu úřadu dne 10. 3. 

2018. 
 

71/6.2.1 RM rozhodla: 

schválit návrh smlouvy o poskytování právního poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek s Fiala, 
Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 28360125, Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno. 

 
71/8.1 RM souhlasí: 

s pořádáním akce pochod rakouských čertů dne 1.12.2018. 
 


